A színes árnyékok
A Kükderítők csapata tovább ment a barlang mélyén, egyre sötétebb lett. Szerencsére náluk
voltak a színes világító kavicsok, így megvilágították az utat, hogy el ne tévedjenek. Murfinca
sárgát, Loresznya pirosat , Kalakón pedig egy kék kavicsot vett a kezébe. A színes fényektől furcsa
árnyékok jelentek meg a barlang falán .
A sárga fény árnyékában a föld szelleme bukkant elő, a piros kavics fénye a tűz szellemét
idézte meg, a kék fény pedig a víz szellemét varázsolta a falra.

Az árnyékok félelmetesen mozogtak a köveken, majd hangokat is hallottak a barlang
mélyéről: mély dübörgést, mintha földrengés lett volna, éles pattogást, mintha tűz égett volna, és
olyan zúgást, minta áradó, rohanó víz közeledett volna feléjük. Hirtelen egy szakadék nyílt meg
előttük, nem tudtak tovább menni.
A Kükderítők először nagyon megijedtek, de szerencsére Illatinka tudott a szellemek
nyelvén is beszélni, megértette, mit üzennek az árnyékok.
-Kik vagytok, mit kerestek az én föld alatti birodalmamban? -dübörgött a Föld.
-Menjetek innen , mert mindjárt kitör a vulkán- pattogta a Tűz.
-Meneküljetek, mert jön az áradás, és elsodor mindenkit- zúgta aVíz.

-Jaj, mi lesz velünk, rémültek meg a Kükderítők, de Füllentyű előkapta az ernyőjét, a színes
árnyékok az ernyő belsejébe kerültek. Füllentyű gyorsan becsukta az ernyőt, a szellemeket
fogságba ejtette. Nyöszörögve próbáltak kiszabadulni, de csak árnyékok voltak, nem tudták az
ernyő vásznát átszakítani.
Végül könyörögni kezdtek:
-Engedjetek ki! Mit kértek? Bármit megteszünk, csak újra szabadon szállhassunk!
-Segítsetek megtalálni a tizedik lakat kulcsát, meg kell találnunk Barlangvár titkos forrását,
különben elpusztul Küküllő! Válaszolt nekik Illatinka.
-Sajnos mi nem tudunk ebben segíteni, de ha összefogunk, új színeket tudunk varázsolni,
hátha ők többet tudnak.
- Jól van, próbáljuk meg! Mondta nekik Füllentyű, - de csak az ernyő belsejében!

Sárga Föld és kék Víz óvatosan összekeveredtek, és láss csodát: zölddé váltak, a tavaszi fű színe
keletkezett belőlük.
Mamanyka nagyon megörült: - Jaj, de jó, gyógyfüveket találtam! Biztosan hasznát vehetjük
az úton, ha valami baj, betegség érne bennünket , azzal meg tudom gyógyítani.

Utána piros Tűz, és sárga Föld is összebújt, az éltető Nap színe keletkezett belőlük, és

narancsszínre festette , megérlelte a gyümölcsöket. Kalakón a kosarába gyűjtötte őket, most már
volt útravalójuk, ha megéheznek, erőre kaphatnak tőle.

Utoljára a Tűz és Víz, a kék és a piros olvadt össze, előbb nagy sistergés, hatalmas gőz
keletkezett, végül , a vízpárában megjelent egy lila színű madár, mint egy nagy felhő az alkonyati
égen. Illatinka füttyszóval odahívta csodás madarat, felültek a hátára , és átrepültek a szakadék
felett.

-Sikerült megmenekülni, -mondta Kalakón- de még nem tudjuk, hol keressük a kulcsot.
-Emella, tedd fel a szemüvegedet, nézz körül, hol találjuk a tizedik kulcsot!
-Hű ,már látom!- rémült meg Emella- a barlang hetedik bugyrában lakik a tűzokádó
Sárkány, annak egyik tojásában van elrejtve a kulcsunk, amit keresünk.

-Hogy jutunk oda?

Nem ismerjük az utat, a kavicsok sem világítanak már.
-Még ha meg is találnánk, hogy vegyük el a tojást a sárkánytól?
- Jaj a biztos halál vár ott ránk! -siránkoztak.
-Akkor is el kell indulni, Küküllő elpusztul, ha nem segítünk! Majd kitalálunk valamit , a
szerencse eddig mindig megsegített bennünket!- biztatta őket Kalakón.
Felültek újra a madár hátára, aki elvitte őket a sárkány barlangjához.
-Innen már egyedül kell mennetek, nem segíthetek tovább- mondta- és újra felhővé vált,
elrepült.

A sárkány éppen a tojásait melengette, várta, mikor kelnek ki a sárkányfiak. Meghallotta, hogy
valaki közeledik, iszonyú dühös lett, féltette a tojásokat.
-Mit kerestek itt? Ne zavarjatok, tűnjetek el innen!- bömbölte, és lángot lehelt rájuk.
Ilyen messziről is megégette a bőrüket a forró tűz. Szerencsére Mamanykának a
gyógyfüveivel bekenték a sebeket, és azok gyorsan begyógyultak. Közelebb merészkedtek, hiszen a
sárkány egy ideig nem tud újra tüzet fújni.

- Miért haragszol ránk, nem ártunk neked, segíteni szeretnénk – mondta Illatinka- Biztosan
megéheztél már , olyan régen őrzöd a barlangban a tojásokat. Nézd, hoztunk neked narancsot! Ha
ezt megeszed új erőre kapsz.

-Biztosan jók még a tojások? Lehet , hogy valamelyik megromlott. Segítünk kiválasztani,
melyikben nincs fióka. -próbálkozott Füllentyű- Amelyik kiszáradt és zörög, azt már hiába
melengeted, inkább a többit bontsd ki, amelyikben csipognak a kis sárkányok! Ezt a záp tojást
inkább elvisszük, nehogy a többi is megromoljon tőle!

Megkapták a sárkánytojást, kibontották, és benne rejtőzött a tizedik kulcs. Nagyon
megörültek, újra odahívták a lila madarat, aki átvitte őket a szakadék fölött, és letette a csapatot
barlang kijáratánál. Hálából nekiadták a gyógyfüvet, és új kalandokra készen indultak tovább.

